
Horní Cerekev, Nový Rychnov a Veselá

Máme za se-
bou Zelený 

čtvrtek, Velký pá-
tek, Bílou sobotu a 
Velikonoční neděli 
a můžeme se ptát: 
Posílila se naše víra 
v zmrtvýchvstalého 

Ježíše? Je naše víra v Pána Ježíše 
opravdová, živá, radostná? Odpo-
věď je velmi důležitá, neboť s ní 
stojí, nebo padá náš život po smrti. 
K posílení naší víry může pomoci 
evangelium o prázdném Ježíšově 
hrobu, když se nad ním spolu za-
myslíme takto: „Zbožné ženy Ma-
rie Magdaléna, Marie, matka Jaku-
bova a Salome viděly na vlastní oči 
prázdný hrob a šli to oznámit jeho 
apoštolům.“ Skutečnost prázdné-
ho hrobu je pro naši víru v Ježíšo-
vo zmrtvýchvstání velmi důležitá. 
Věděli o tom i nepřátelé křesťanské 
víry, a proto ještě donedávna namí-
tali, že prázdný Ježíšův hrob je vý-
mysl prvotní křesťanské církve. Ale 
zkušení bibličtí badatelé jim moud-
ře odvětili, že kdyby si prvotní cír-
kev prázdný hrob opravdu vymys-
lela, musela by to vysvětlit jinak.

Naše víra v zmrtvýchvstalého 
Ježíše je pravá jedině tehdy, 

když ji dosvědčujeme slovy, skut-
ky a životem. Prosme tedy Pána: 
„Zmrtvýchvstalý živý Ježíši, po-
máhej nám, aby naše víra v Tebe 
byla natolik opravdová, živá a ra-
dostná, abychom o tobě ochotně 
svědčili před lidmi.    otec Jarosław 

Hrob je prázdný... Uvěřit ve vzkříšení znamená změnit se

duben 2016

Ze života 
našich tří 
farností

Je zvláštní, že Pán Ježíš své zmrt-
výchvstání zahalil rouškou tajem-
ství. Bez svědků, v intimitě svého 
člověčenství a božství nemanifes-
tuje tak důležitou událost veřejně 
pro celé lidstvo. 
   Někdo by si mohl myslet, že kdy-
by jeho vzkříšení uviděli farizeové 
a zákoníci, tak by v něj uvěřili. 
    Není to ale tak jednoduché, jak 
potvrzuje i podobenství Lazarovi a 
boháčovi, který prosil Abrahama, 
aby jeho příbuzným jakjo výstrahu 
poslal někoho vzkříšeného z mrt-
vých - že pak budou činit pokání.
   Ale Abraham mu řekl: „Neposlou-
chají-li Mojžíše a Proroky, nedají se 
přesvědčit, ani kdyby někdo vstal 
z mrtvých.“ 

   Ježíš dobře věděl, že kdyby se 
ukázal těm, kteří nechtěli přĳmout 
jeho evangelium, nepřĳali by ho 
ani jako zmrtvýchvstalého. Museli 
by totiž změnit hříšné chování.
   Náš život je někdy jako hrob, v 
němž si nosíme mrtvého Ježíše. Je 
to tehdy, kdy s Bohem nepočítáme, 
kdy je v našem chování mrtvý, za-
bitý. Je to v situacích, ve kterých si 
nenosíme v sobě jeho slovo a žĳeme 
jen podle našich vlastních měřítek, 
mínění druhých a názorů tohoto 
světa. A volejme k Pánu: „Ježíši 
Zmrtvýchvstalý, přĳď a proměň 
hrob našeho srdce ve věčný příby-
tek. Chceme nechat umřít své hříš-
né chování a žít tvým životem.“ 
      P. Josef Michalčík, Svatá Hora



     * Velikonoční koncert

Srdečně všechny zveme na Velikonoční koncert, 
který se koná v neděli 3. dubna v 16 hodin v kos-
tele v Horní Cerekvi. Duchovní skladby zazpívá 
pelhřimovský pěvecký spolek Záboj - jeho muž-
ský sbor. 

 * sbírky na opravy kostelů:
Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbír-
ka na opravy kostelů se bude konat 17. 4.

Aktuality z našich farností 

SO 2. 4. setkání ministrantů     fara v Horní Cerekvi   9 - 11 hodin 

Duben z pohledu liturgie

SO 16. 4. návštěvy nemocných a starších všechny farnosti   od 10 hodin 

PÁ 1. 4.   první pátek (adorace, růženec, mše, modlitby)  Horní Cerekev  17 hodin

Kalendárium - chystané akce v našich farnostech

2. Sv. Františka z Pauly, 
poustevníka 
4. Sv. Izidora, biskupa a 
učitele církve 
5. Sv. Vincence Ferrerského, 
kněze 
7. Sv. Jana Křtitele de la 
Salle, kněze - památka
11. Sv. Stanislava, biskupa a 
mučedníka - památka
13. Sv. Martina I., papeže a 
mučedníka 
21. Sv. Anselma, biskupa a 
učitele církve 

23. Sv. Vojtěcha, mučední-
ka, hlavního patrona praž-
ské arcidiecéze -  svátek
24. Sv. Jiří, mučedníka, 
Sv. Fidela ze Sigmaringy, 
kněze a mučedníka 
25. Sv. Marka - svátek
28. Sv. Petra Chanela, mu-
čedníka, Sv. Ludvíka Marie 
Grigniona z Montfortu
29. Sv. Kateřiny Sienské, 
patronky Evropy - svátek
30. Sv. Zikmunda, mučed-
níka, Sv. Pia V., papeže
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NE 3. 4.  Velikonoční koncert sboru Záboj kostel Horní Cerekev   16 hodin
PÁ 15. 4. mládež (mše, adorace, korunka k Božímu milosrd.)   fara H. Cerekev  18 hodin 

„Kostelní“ společenská kronika 
 křest:
6. března - František Peroutka, Veselá 

 pohřeb:
15. března - Josef Vopálenský, Nový Rychnov

SO 30. 4. mše svatá v Horní Vsi      kaple Horní Ves    16.30 hodin 

Od oltáře umučeného a oslaveného Krista přĳmě-
te, drazí farníci a hosté, mé velikonoční přání. 
Někdy se i v našem životě může zdát, že všechno 
skončilo. Temnota nás přemáhá a my ztrácíme 
odvahu jít dál. Do slavení velikonočních svátků 
přeji nám všem velikou naději a novou chuť do 
života. Kéž radost z Kristova vzkříšení každou 
naši tmu ve světlo promění.             otec Jaroslaw

Kristus vstal z mrtvých! Aleluja!



Matka Tereza, uznávaná i nevěřícími, bude svatořečena 
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* Národní pochod pro život, Praha 2. 4.
10.00 - mše sv. v katedrále (kardinál 
Duka), 12.00 - program na Klárově , 
mj. Šípková Růženka Víti Marčíka a 
koncert Karmíny, 14.00 - 16.30 - po-
chod k pomníku sv. Václava

* Benefiční koncert, Počátky, 23. 4. 
Koncert Tria od sv. Jakuba začíná v 19 hodin v kos-
tele a jeho výtěžek je věnován rodině Novákových 
z Proseče-Obořiště, kde zemřela maminka pár dní 
po porodu. Zazní skladby Bacha, Mozata, Schu-
berta, Dvořáka, ale i Webbera či Boccelliho.  

* Národní pouť ve Svatém roce milosrdenství
Čeští biskupové vyhlásili na 28. 5. Národní pouť 
do Krakova (kam nás náš p. farář už vzal): 10.30 
- mše v bazilice Božího milosrdenství, 13.30 - 
koncert, přednáška a adorace, 15.00 Korunka k 
Božímu milosrdenství, návštěva Centra sv. Jana 
Pavla II. Více informací: pout2016.proglas.cz

Události a pozvánky nejen z diecéze
Kam zmizel tajem-
ný číhošťský oltářní 
křížek? Co měl Josef 
Toufar při únosu StB u 
sebe v kapsách? Jaký je 
životní příběh knězova 
spoluvraha, estébáka 
Ladislava Máchy? Jak 
se v Číhošti filmovalo 
a kdo v propagandis-
tickém filmu vystu-
poval na kazatelnu? 
Za jakých okolností se 
na půdě číhošťské fary 
našla část písemné po-

zůstalosti Josefa Toufara? Jak probíhala exhumace 
ostatků umučeného kněze, následné zkoumání v 
Národním muzeu a analýza DNA? Otázky, na které 
hledá odpověď nová kniha Miloše Doležala Krok do 
tmavé noci. Vydal Nezávislý podmelechovský spo-
lek, kniha se prodává za 449 Kč. 

Matka Tereza, 
která svůj život 
věnovala po-
moci chudým 
a nemocným, 
bude 4. září pro-
hlášena svatou. 
Oznámil to pa-
pež František. 
Cestu ke svato-
řečení otevřel 
papež v prosinci, 
když uznal dru-

hý zázrak připisovaný této řeholnici (viz rámeček).
   Matka Tereza, původním jménem Agnes Gonx-
ha Bojaxhiuová, se narodila v nynější metropoli 
Makedonie Skopje 27. 8. 1910 v rodině albánského 
obchodníka. Po studiích na Londýnské škole hos-
podářských a politických věd vstoupila roku 1928 
do řádu loretánských sester v Dublinu. 
   Jméno Tereza (po sv. Tereze z Lisieux) přĳala 
v roce 1929 při řeholním slibu na noviciátu v in-
dickém Dárdžilingu. K nápadu založit řád, který 
by pečoval o ty nejpotřebnější, ji přimělo vnuknutí 
ve vlaku do Dárdžilingu. Když opouštěla řeholní 
dům a vydala se za chudinou, jejím jediným ma-
jetkem byla tři bílá sárí a pár rupií.
    Papež řád Misionářek lásky povolil v říjnu 1950. 

Jeho první dům Nirmal Hrdaj (Čisté srdce) do-
dnes slouží jako hospic pro hinduisty, muslimy 
či křesťany. Další domy Matka Tereza otevřela ve 
Venezuele, Římě, na Srí Lance, v Tanzanii, Austrá-
lii a dalších zemích, má pobočku i v Praze. 
    Řád, jehož byla Matka Tereza představenou 47 
let, má dnes přes 4500 členů ve více než stovce 
zemí. Od roku 1984 existuje i jeho mužská větev.
   Matka Tereza získala řadu cen, mj. Nobelovu 
cenu za mír. Její odpůrci jí vyčítali, že je funda-
mentalistkou, když umírajícím odmítá dávat léky 
tišící bolest a brojí proti rozvodům a potratům. Ty 
viděla jako největší hrozbu pokoje světa. Když 5. 
9. 1997 zemřela, vypravila jí Indie státní pohřeb.

Toufarův badatel vydal další knihu

Vatikánem uznané zázraky
První zázrak: 5. září 1998, přesně rok po smrti 
Matky Terezy, do kláštera u bangladéšských hra-
nic s velkým nádorem v břiše přišla Indka Mo-
nika Besraová. Nádor zmizel poté, co se jeptišky 
modlily k Matce Tereze. (Díky tomuto zázraku se 
řeholnice stala již šest let po smrti jednou z nej-
rychleji blahořečených v historii.)
Druhý zázrak: Šlo o nevysvětlitelné uzdravení 
muže v Brazílii v roce 2008, který byl v kóma-
tu kvůli několika abscesům na mozku. Vatikán 
uznal, že pomohla modlitba jeho manželky k 
Matce Tereze. 



Zpravodaj farností Horní Cerekev, Nový Rychnov 
a Veselá. Vydává jednou měsíčně Římskokatolická 
farnost H. Cerekev, zastoupená P. ThLic. Jaroslawem 
Zygmuntem. Náklad: 160 ks, výroba jednoho čísla 
stojí 6 Kč. Archiv a více fotek na: www.cerekev.cz. 
Redaktor: Jan Mazanec, 775 269 206, mazanec@cen-
trum.cz. Uzávěrka příštího čísla: 26. dubna. 
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Můžeme podpořit obnovenou Matici Křemešnickou

Na Křemešník to nemáme moc daleko, zvláště 
farníci z Nového Rychnova, a proto můžeme toto 
kdysi vyhlášené poutní místo podpořit i tím, že se 
staneme členy tzv. Matice Křemešnické. 
   Ta byla jako o.p.s. založena před třemi lety. Důvo-
dem jejího založení bylo navázat na duchovní odkaz 

Matice Křemešnické, kterou roku 1935 založil a vedl 
tehdejší děkan Msgre. F. B. Vaněk.  Cílem a posláním 
dnešní Matice Křemešnické je rozvíjet a posilovat 
hlavně duchovní odkaz poutního místa Křemešník 
jak po duchovní, tak materiální stránce. 
   Matice Křemešnická už tři roky pořádá řadu ak-
tivit od koncertů a poutí přes cyklus přednášek 
Křemešnické léto a průvodcování až po vydávání 
nových knih (Křemešnickou stezkou) a znovuvydání 
např. knihy děkana Vaňka Na srdci. To vše z darů a 
členských příspěvků (400 Kč/rok). Zatím má Matice 
asi 60 členů - v dobách své největší slávy měla 2000. 
    Členové dostávají informace, jsou zváni na brigá-
dy a jednou ročně se sejdou a probírají další plány. 
Jedním z nich je třeba to, jak někdejší křemešnickou 
školu, faru a hájovnu využít na dočasné expozice, 
tábornické ubytování či zázemí pro poutníky. 
    Více informací na www.matice-kremesnicka.cz
   Ředitel společnosti p. Vít Škoda: 777 598 955.

V Horní Cerekvi zanikl kvůli přestěho-
vání mandát zastupitele Vilému Sluko-
vi, nahradil ho Josef Vondráček. Město 
schválilo rozpočet ve výši 36,7 mil. Kč a 

žádá o dotace na mikrobus pro mladé hasiče v 
Cerekvi a na opravu zbrojnice v Hříběcí. Od 1. 4. 
běží předprodej na koncert Malé muziky Pepíka 
Nauše - 13. 5. v 19 hodin v KD (tel.: 565 396 385)

Zástupci Nového Rychnova navštívi-
li prezentaci úložiště jaderného paliva 
v Rohozné, které by sahalo do katastru 
Rychnova - městys úložiště dlouhodobě 

odmítá. Městys chce pořídit novou cisternovou 
stříkačku (8 milionů) a auto pro hasiče (900 tisíc), 
obojí s využitím dotací. Žádá i o dotaci na konvek-
tomat do školy a úpravu parkoviště před radnicí.  

Ve Veselé se řeší případná přestavba bu-
dovy bývalé školy na hasičskou zbrojnici 
(přízemí) a buď komunitní centrum, nebo 
byty (v patře). Začal i předprodej lístků 

na koncert Marcela Zmožka a Máry, který se koná 
7. května v 19 hodin v KD (tel: 775 269 206). 

Co se děje v obcích našich farností
Kdekdo si povzdechne: 
„Mně byl ten můj kříž 
vyměřen dost velký.“ Ale 
sv. František Saleský říká: 
„Než Ti Pán Tvůj kříž vy-
bral, tak ho pečlivě srd-
cem plným lásky změřil, 
aby nebyl ani o milimetr 
větší, než jaký uneseš“. 
Lidé říkají: „Stejně ho 
neunesu.“ Unesete! Pro-
tože kříž nese toho, kdo 
ho nese. S křížem totiž 
přĳímám i Krista a ten mi 
pomáhá můj kříž nést. 

Kdyby se člověk díval jen na kříž, tak by se z toho 
mohl zbláznit. Ale když si uvědomí, že na kříži je 
Pán, který ho má rád a je stále s ním, a tak ten jeho 
kříž může nakonec být třeba o polovinu lehčí.
   V mojí abecedě duchovního života je prvním písme-
nem „Vydrž!“.  Někdo řekne: „Bože, tohle nevydr-
žím.“ „Ale vydržíš, neboj se!“ říká Ježíš. Stačí vydr-
žet. Ne utíkat od utrpení. Spousta lidí začala krásné 
dobré věci - jako manželství, ale prostě nevydrželi, 
nevydrželi to se svým manželem, s rodinou. 
   Hlavní chyba je, že při trápení nevidíme Krista. Pro-
tože když ho vidíme, je vše jinak – s utrpením, ale i s 
radostí. Vždyť víra nám nebere radost, ale prohlubuje 
ji. Víra varuje před zneužíváním darů, ne před jejich 
užíváním. Je třeba žít život v plnosti, i s radostí, i s 
utrpením.              z promluvy P. Stanislava Krátkého

Kříž pomáhá nést toho, kdo ho nese


